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УСКЛАДНЕННЯ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК
НА ФОНІ ЕПШТЕЙНА — БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
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А. Ю. Пекарь
ОСЛОЖНЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН НА ФОНЕ ЭПШТЕЙНА — БАРР
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Ужгород, Украина
Приведены результаты скринингового обследования 250 беременных на наличие инфицирования вирусом Эпштейна — Барр (ВЭБ). Установлено, что уровень инфицирования ВЭБ среди
женщин фертильного возраста составляет 100 %. У каждой третьей беременной происходит
реактивация хронической персистирующей ВЭБ-инфекции, которая носит субклинический характер.
Проведенный проспективный клинико-статистический анализ показал, что беременность у
женщин с реактивацией хронической персистирующей ВЭБ-инфекции протекает с достоверно
высокой частотой таких осложнений, как угроза прерывания беременности (56,3 %), гестационная анемия (54,9 %), плацентарная дисфункция (63,3 %), угроза преждевременных родов
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(53,5 %), задержка внутриутробного развития — асимметричная форма (39,4 %). Многообразие
клинических проявлений патологического течения беременности связано с функциональным состоянием системы мать-плацента-плод. Это является основанием для более глубокого изучения функционального состояния фетоплацентарного комплекса.
Ключевые слова: беременность, плод, Эпштейна — Барр вирусная инфекция, осложнения.
UDC 618.3+616.98:578.825.13+618.33]-06-036
A. Yu. Pekar
COMPLICATIONS OF PREGNANCY IN WOMEN ON THE BACKGROUND EPSTEIN–BARR
VIRAL INFECTION
The Uzhgorod National University, Uzhgorod, Ukraine
Introduction. Epstein-Barr virus infection (EBVI) is one of the most common infectious human
diseases. Antibodies to Epstein-Barr virus (EBV) is found in 60% of children in the first two years of
life and in 80–100% of adults. In recent years, described congenital Epstein-Barr virus infection. It is
established that the risk of the primary EBVI during pregnancy is 67%, with reactivation — 22%. Most
EBVI reactivation during pregnancy accounts for I, II trimesters of pregnancy.
The goal of research — to analyze complications of the first and second half of pregnancy in
women on the background of Еpstein-Вarr virus infection.
Materials and methods. There were examined 250 pregnant women, delivered in Uzhgorod city
maternity hospital in the period of 2014–2015. We used modern methods, enzyme immunoassay
(ELISA) and polymerase chain reaction (PCR). There are determined the presence of antibodies to
IgM and IgG capsid, nuclear and EBV early antigen (VCA, EBNA, EA VEB), IgG antibodies avidity to
EBV capsid antigen (VCAVEB) and EBV DNA (DNAVEB) in the blood of pregnant women.
Results and discussion. The study of specific immunity revealed the presence of antibodies to
EBV in all pregnant women (100%). Every third woman bore EBVI active. A prospective clinical and
statistical comparative analysis of pregnancy in 106 pregnant women who were divided into two groups.
The I group included 71 pregnant activation of EBV infection and control group (CG) consisted of 35
pregnant women with latent EBV infection. The average age of women KG was (23.5±1.6) years, and
in the I group the figure was significantly higher — (27.4±1,3) years (p<0.05). A prospective clinical
and statistical analysis showed that pregnancy in women with reactivation of chronic persistent infection
WEB proceeds with a significantly higher rate of complications such as the threat of termination of
pregnancy (56.3%), gestational anemia (54.9%), placental dysfunction (63.3%), threat of premature
birth (53.5%), intrauterine growth retardation — asymmetrical shape (39.4%).
Conclusions. The results indicate a fairly high frequency of obstetric and perinatal complications
gestation in pregnant women with persistent EBV reactivation of chronic infection.
Key words: pregnancy, the fetus, the Epstein–Barr virus infection, complications.

Вступ
Епштейна — Барр вірусна
інфекція (ЕБВІ) є однією з найпоширеніших інфекційних захворювань людини [2; 6]. Антитіла до вірусу Епштейна —
Барр (ВЕБ) виявляють у 60 %
дітей перших двох років життя
і у 80–100 % дорослих [6; 8; 9].
Можливість після первинного
інфікування довічно персистувати в організмі пояснює опортуністичний характер збудника [3; 4; 7– 9].
Виділяють латентну, гостру
і хронічну форми ВЕБ-інфекції,
кожну з яких можна підтвердити в лабораторних умовах. Захворюваність на гостру форму
ЕБВІ в різних регіонах світу коливається від 40 до 80 випадків на 100 тис. населення і є
досить високим показником.
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Хронічна форма ЕБВІ розвивається у 15–25 % осіб після гострої ЕБВІ [6]. Останніми роками все більше вказують на переважання хронічних активних
форм ВЕБ-інфекції [1; 2].
Протягом тривалого часу
ВЕБ асоціювався виключно з
інфекційним мононуклеозом.
Останнім часом завдяки високочутливим методам лабораторної діагностики, а це імуноферментний аналіз (ІФА), полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР),
уявлення про клінічні прояви
ВЕБ-інфекції значно розширилися і включають в себе ураження печінки, нервової системи та інших органів [1–3]. Визначено роль ВЕБ як тригерного чинника розвитку атеросклерозу, хвороби Альцгеймера,
розсіяного склерозу [1; 4; 7].
Встановлено роль ВЕБ у роз-

витку злоякісних новоутворень,
автоімунних захворювань та
синдрому хронічної втоми [1;
6; 9].
Нещодавно описана вроджена ЕБВІ. Встановлено, що
ризик її при первинній ЕБВІ під
час вагітності становить 67 %,
при реактивації — 22 % [6].
Найчастіше реактивація ЕБВІ
під час вагітності припадає на
I, II триместри вагітності. Інфікування або реактивація ВЕБ
під час вагітності впливають
не тільки на перебіг і результат
вагітності, а і на нервово-психічний стан вагітної. У літературі описані часті асоціації активних форм ЕБВІ з депресивними симптомами у жінки в період вагітності та в ранньому післяпологовому періоді [5; 7].
Висока поширеність ВЕБ,
частота атипових форм пере-
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бігу ЕБВІ, різноманітність шляхів передачі, недостатня діагностика, маловивчені механізми імунопатогенезу ЕБВІ,
вплив на перебіг вагітності,
відсутність чітких критеріїв
ведення вагітності, обтяженої
ЕБВІ — все це обґрунтовує
доцільність вивчення даної
патологіі [5]. Вищенаведене
свідчить про актуальність проблеми ЕБВІ, особливо у вагітних.
Мета дослідження — проаналізувати ускладнення перебігу І та ІІ половини вагітності у жінок на фоні Епштейна — Барр вірусної інфекції.
Матеріали та методи
дослідження
До дослідження було залучено 250 вагітних, розроджених в Ужгородському міському
пологовому будинку в період
за 2014–2015 рр. Усі жінки
пройшли загальноклінічне обстеження згідно з наказом МОЗ
України № 417 та комплексне
дослідження на ВЕБ. Використовували сучасні методи —
ІФА та ПЛР. Визначали наявність антитіл IgM і IgG до капсидного, нуклеарного та ранніх антигенів ВЕБ (VCA, EBNA,
ЕА VEB), авідність антитіл
IgG до капсидного антигену
ВЕБ (VCAVEB) та ДНК ВЕБ
(DNAVEB) у крові вагітних. Сироваткові маркери визначали
на базі клінічної лабораторії Закарпатського обласного центру
профілактики та боротьби зі
СНІДом із використанням тестсистем: «Вектор-Бест» (Новосибірськ, Російська Федерація),
“Euroimmun AG” (Німеччина),
“Bio-Rad” (США), «АмплиСенс»
(Російська Федерація).
Результати досліджень оброблено за допомогою пакета
прикладних програм “Statistica”. Для оцінки достовірності
(p) різниці між групами по-
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казників використовувався
t-критерій Стьюдента. У науковій роботі був прийнятий рівень достовірності p<0,05.
Результати дослідження
та їх обговорення
Вивчення стану специфічного імунітету виявило наявність антитіл до ВЕБ у всіх вагітних. Кожна третя жінка переносила активну ЕБВІ: 5 (2,0 %)
вагітних — гостру первинну, 71
(28,4 %) вагітна — реактивацію хронічної персистуючої інфекції, що перебігала субклінічно. У 35 (14,0 %) жінок виявлено латентну ЕБВІ. Більше
ніж у половини обстежених —
137 (54,8 %) спостерігалася
хронічна неактивна ЕБВІ. У периферичній крові у 2 (0,8 %)
вагітних виявлено ДНК ВЕБ.
До наступного етапу дослідження не були включені вагітні із гострою первинною та
хронічною неактивною ЕБВІ.
Проведено проспективний клініко-статистичний порівняльний аналіз перебігу вагітності
у 106 вагітних, які, в свою чергу, були поділені на дві порівнювані клінічні групи. У I групу
ввійшла 71 вагітна із реактивацією ВЕБ-інфекції, а контрольну групу (КГ) утворили 35 вагітних із латентною ВЕБ-інфекцією, без акушерської та соматичної патології.
Середній вік жінок КГ становив (23,5±1,6) року, а в І групі

цей показник був достовірно
вищим — (27,4±1,3) року (р<
<0,05).
Результати проведених досліджень свідчать, що в І половині вагітності (табл. 1) розбіжності між КГ і І групою мали
виражений характер.
Якщо в КГ у поодиноких випадках відмічалися ранній токсикоз (11,4 %), бактеріальний
вагіноз (8,6 %) та респіраторна вірусна інфекція (5,7 %), то
у І групі достовірно частіше —
загроза переривання вагітності
(56,3 %; p<0,05), бактеріальний вагіноз (29,6 %; p<0,05).
Дещо рідше спостерігалися
ранній токсикоз і гостра респіраторна вірусна інфекція — по
25,4 та 15,4 % випадків відповідно (p<0,05). Слід зазначити,
що у вагітних КГ не було випадків загострення урогенітальної
інфекції та соматичних захворювань, на відміну від вагітних
І групи, де загострення урогенітальної та соматичної патології реєструвалось у 26,7 та
16,9 % випадків відповідно.
У ІІ половині вагітності
(табл. 2) основним ускладненням у жінок КГ була гестаційна анемія, яка сягала 14,2 %
випадків.
Зовсім інша картина спостерігалась у вагітних І групи із
реактивацією ВЕБ-інфекції.
Основним ускладненням у них
була плацентарна дисфункція,
яка становила 63,3 % випадків

Перебіг першої половини вагітності, абс. (%)
Показник
Ранній гестоз
Загроза переривання
Загострення урогенітальної інфекції
Бактеріальний вагіноз
Гостра респіраторна вірусна інфекція
Загострення соматичної патології

Таблиця 1

Група жінок
КГ, n=35

І група, n=71

4 (11,4)
2 (5,7)
—
3 (8,6)
1 (2,8)
—

18* (25,4)
40* (56,3)
16 (22,5)
21* (29,6)
11* (15,4)
12 (16,9)

Примітка. У табл. 1 і 2: * — різниця достовірна порівняно з показниками
КГ (p<0,05).
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Перебіг другої половини вагітності, абс. (%)

Група жінок

Показник
Плацентарна дисфункція
Гестаційна анемія
Прееклампсія
Загроза передчасних пологів
Загострення урогенітальної інфекції
Бактеріальний вагіноз
Респіраторна вірусна інфекція
Загострення соматичної патології
ЗВУР

(p<0,05). Крім того, досить часто мали місце такі ускладнення,
як гестаційна анемія (54,9 %;
p<0,05), загострення урогенітальної інфекції (35,2 %; p<0,05)
і порушення мікробіоценозу статевих шляхів (43,6 %; p<0,05).
Частота різноманітних форм
тяжкості прееклампсії сягала
21,1 % (p<0,05), із переважанням помірних форм. Частота
загрози передчасних пологів
становила у І групі 53,5 %
(p<0,05), а в КГ — 8,6 % (3 випадки).
Як видно з вищенаведених
даних, частота ускладнень у
вагітних із реактивацією ВЕБінфекції значно перевищувала
показники групи контролю.
Висновки і перспективи
подальших розробок
Таким чином, отримані результати вказують на достовірно високу частоту гестаційних
ускладнень у вагітних із реактивацією хронічної персистуючої ВЕБ-інфекції. Різноманітність клінічних проявів патологічного перебігу вагітності безсумнівно пов’язана з функціональним станом системи матиплацента-плід. Тому діагностичні заходи можуть бути обґрунтованими тільки тоді, коли вони спрямовані на виявлення
ранніх динамічних порушень у
фетоплацентарному комплек-
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Таблиця 2

КГ, n=35

І група, n=71

2 (5,7)
5 (14,2)
1 (2,8)
3 (8,6)
—
4 (11,4)
1 (2,8)
—
—

45* (63,3)
39* (54,9)
15* (21,1)
38* (53,5)
25 (35,2)
32* (43,6)
11* (15,4)
12 (16,9)
28 (39,4)

сі (ФПК) та їх корекцію в даного контингенту жінок, що підкреслює актуальність дослідження в цьому напрямку. Це
є підставою для більш глибокого вивчення функціонального стану ФПК.
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